REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE POMOCY PACJENTOM

REGULAMIN PROGRAMU POMOCY PACJENTOM

1. DEFINICJE
1.1. Program Pomocy Pacjentom – program, który powstał z myślą o edukacji zdrowotnej
Pacjentów działający na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.2. Organizatorem Programu Pomocy Pacjentom jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia (zwana
dalej FNDZ) z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana Rejestru
stowarzyszeo, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000474181, NIP: 9562304247
posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego.
1.3. Wydawcą Bezpłatnego Magazynu dla Pacjentów, zwanego dalej Poradnikiem jest FNDZ.
1.4. Uczestnik Programu Pomocy Pacjentom – placówka związana z ochroną zdrowia, która
w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie spełniła wskazane w niniejszym
Regulaminie warunki udziału w Programie oraz dokonała prawidłowego zgłoszenia do
Programu poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego.
1.5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz zawierający dane Uczestnika, którego wypełnienie i
złożenie za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjaneuca.pl oznacza
przystąpienie do Programu Pomocy Pacjentom na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
1.6. Punkt dystrybucji Bezpłatnego Magazynu dla Pacjenta – placówka, w której
dystrybuowany jest Bezpłatny Magazyn dla Pacjentów. Każdy punkt dystrybucji
oznaczony jest naklejką Programu Pomocy Pacjentom, którą Uczestnik zobowiązuje się
umieścid w placówce.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).
Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.). Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z
Organizatorem na warunkach określonych w Regulaminie.

2.2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu
zgłoszeniowym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą
chwilą Organizator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
2.3. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie Pomocy Pacjentom,
które Uczestnik akceptuje składając odpowiednie oświadczenie woli na Formularzu
Zgłoszeniowym.
2.4. Program Pomocy Pacjentom prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.5. Celem Programu jest edukacja i opieka zdrowotna Pacjentów na podstawie materiałów
dotyczących tematyki medycznej przekazywanych Uczestnikom Programu.
2.6. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony www.fundacjaneuca.pl Uczestnik ma
możliwośd jego odtwarzania i utrwalania treści.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU POMOCY PACJENTOM
3.1. Uczestnik wypełniając Formularz Zgłoszeniowy wyraża chęd przystąpienia do Programu.
Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu
zgłoszeniowym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą
chwilą Organizator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie
3.2. Formularz zgłoszeniowy powinien zostad wypełniony w sposób kompletny, zrozumiały i
zgodny z prawdą. Organizator Programu zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy,
który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, a także gdy
Uczestnik Programu zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje jego postanowienia oraz
wyrazi zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną wynikającą z przepisów ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych
urządzeo koocowych i automatycznych systemów wywołujących. Organizator zastrzega
sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach,
takich jak np. niekompletne jego wypełnienie.
3.3. Na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres zostanie wysłana informacja zwrotna o
przystąpieniu do Programu.
3.4. Kontakt pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem odbywa się drogą elektroniczną,
adres e-mail do kontaktu z Organizatorem to: kontakt@fundacjaneuca.pl

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE POMOCY PACJENTOM
4.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z otrzymywaniem przez Uczestników Programu
materiałów dotyczących edukacji zdrowotnej tj. bezpłatnych Magazynów dla Pacjentów z
bezpłatną dostawą na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

4.2. Egzemplarze Bezpłatnych Magazynów dla Pacjenta są wysyłane Uczestnikowi za
pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres,
jako przesyłka reklamowa.
4.3. Uczestnik Programu nie ponosi opłaty za przesyłkę.
4.4. Częstotliwośd wydawania Bezpłatnych Magazynów dla Pacjenta i terminów realizowania
bezpłatnych wysyłek do Uczestników Programu zależy wyłącznie od Organizatora Programu.

5. ODPOWIEDZALNOŚĆ
5.1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
Programu niewłaściwych lub niepełnych danych, o których mowa w pkt. 3.2.
5.2. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
działania lub zaniechania operatora pocztowego profesjonalnie zajmującego się
doręczeniami.

6. UTRATA STATUSU CZŁONKA PROGRAMU POMOCY PACJENTOM
6.1. Jeżeli Uczestnik nie przestrzega Regulaminu lub Uczestnik dostarczył nieprawdziwe dane
lub podał się za inną osobę wobec Organizatora Programu, może on wykluczyd Uczestnika z
Programu.
6.2. Uczestnik może zrezygnowad z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, o czym
informuje Organizatora drogą elektroniczną pod wskazanym adresem email:
kontakt@fundacjaneuca.pl.

7. ZAKOOCZENIE PROGRAMU
7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenie lub zakooczenia Programu w każdym
momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej
informacji na stronie internetowej www.fundacjaneuca.pl .
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakooczenia lub/i skrócenia czasu trwania
Programu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące
przeprowadzania programów tego rodzaju.

8. ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu
Pomocy Pacjentom w dowolnym momencie trwania Programu. O wszystkich
wprowadzonych zmianach Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony
internetowej www.fundacjaneuca.pl

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia (FNDZ) z siedzibą
w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruo. Kontakt z Administratorem jest
możliwy: pod wyżej wskazany adres siedziby oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem kontakt@fundacjaneuca.pl. Dane podane przez Uczestnika Programu
przetwarzane będą w celu realizacji Programu Pomocy Pacjentom wskazanego w pkt. 2.5.
niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych własnych produktów lub usług
Administratora danych. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników
Programu przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Każdy Uczestnik Programu ma prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, jak również do
ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.
9.2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych w zakresie
niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego,
którego przedmiotem jest realizacja zapisów Regulaminu Programu Pomocy Pacjentom.
Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług Administratora danych będzie następowało na podstawie wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych.

10. POSTANOWIENIA KOOCOWE
10.1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy.
10.3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
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